
1974 - 1995  Vægmalerier 

Gennem årene er der lavet forskellige kunstværker på gavle og vægge. Det første 

alment tilgængelige murmaleri var nok det, som Kurt Mørk stod for i Købmand 

Frederiksens gård i 1974. 

 

 

Vægmaleriet i Købmand Frederiksens gård.  1974 

 

Kurt Mørk stod for malerarbejdet i Frederiksens nye butik i Søndergade, og i den 

forbindelse blev han bedt om også at male muren ind til Skuden. Han fik også lov til 

at sætte lidt farve på, hvis det ikke kom til at koste ekstra. Det kunne lade sig gøre, 

da Kurt Mørk ofte havde lidt farverester stående på værkstedet – på den tid var der 

ofte farve på væggene i folks hjem. 

Både Kurt Mørk og hans malersvend, Nancy Nielsen, havde arbejdet med farver, da 

de gik på malerskole, så de gik bare i gang med nogle af de farver, der var. Som Kurt 

mørk beretter: ”Efterhånden som vi kom frem, begyndte vi at blande forskellige 

farver, vi syntes kunne matche, og så fik vi det til at ligne noget, vi som 

amatører/abstraktmalere kunne stå inde for.” 

De sidste rester af maleriet forsvandt i forbindelse med nedrivningen af butikken i 

2015. 

 



 

Vægmaleriet i entreen i Havnekontoret efter restaureringen i 1994 

Kommunen besluttede o. 1994 at indrette møbelfabrikkens gamle direktørbolig, 

Havnegade 4, til havnekontor. Det krævede en større istandsættelse, som arkitekt 

Peter Lorin stod for. Da man var i gang med at fjerne tapet i entreen, dukkede der et 

vægmaleri frem under de mange lag tapet. Havnefoged Hanne Jensen insisterede på, 

at det skulle bevares. Det maritime motiv var da også velvalgt til et havnekontor. 

Arkitektens søn, Ole Lorin, kunne male, og han fik til opgave at restaurere maleriet. 

Dette maleri forsvandt, da kommunen jævnede den smukke, røde villa med jorden i 

2013. 

I 1995 svingede Ole Lorin penslen igen 

både på gavlen af Nørreled 13, og på 

huset skråt overfor, Nørreled 24.  

Nørreled 13 var ejet af J.E.Consult ved 

Jørgen Ehrhorn. Huset blev anvendt til 

firmaets mødelokale og blev desuden 

brugt af Kanonerselskabet. 

 

 

 

 

Huset på hjørnet af Nørreled og Skolegade (Nørreled 13). 1995 



 

Nærbillede af maleriet på Nørreled 13. 1995 

Maleriet på Nørreled 13 fik kun ca. 10 års levetid. Det forsvandt i forbindelse med en 

ombygning. Tigeren springer dog stadig på gavlen af Nørreled 24, om end den er 

blevet lidt falmet med årene. 

 

 

Maleriet på gavlen af Nørreled 24. 1995 

 

Karen Rasmussen. 2019 
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